RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI KOMISJONI TEGEVUSE
ARUANNE
(september 2008 – juuni 2009)
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon käesolevas koosseisus Tõnis Kõiv
(aseesimees), Tarmo Mänd, Hannes Rumm, Toomas Trapido, Ken-Marti Vaher
ja Toomas Varek (esimees) moodustati Riigikogu otsusega 2007. aasta 10. mail.
Komisjoni töö eesmärgiks on koostöös Riigikontrolliga tagada kontroll
Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve
vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Selle
saavutamiseks vaatab komisjon läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle
kontrolliaruande ning avaliku sektori auditeerimise küsimusi, arutab
Riigikontrolli kontrolliaruandeid, ülevaateid ja riigikontrolöri tõstatatud olulisi
küsimusi, teavitab Riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komisjoni
liikmeteni ameti- ja eraisikutega suhtlemisel ning võtab seisukohti Riigikontrolli
tegevuse takistamise juhtude kohta.
Lähtuvalt Riigikontrolli auditiplaanist on töövaldkonnad komisjoni liikmete
vahel
jaotatud
järgmiselt:
Haridusja
Teadusministeerium,
Kultuuriministeerium,
Sotsiaalministeerium
–
Toomas
Varek;
Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusministeerium – Toomas Trapido;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeerium –
Hannes Rumm; Justiitsministeerium ja Kaitseministeerium – Ken-Marti Vaher;
Siseministeerium, maavalitsused ja kohalikud omavalitsused – Tõnis Kõiv;
Välisministeerium, Riigikantselei ja põhiseaduslikud institutsioonid – Tarmo
Mänd.
Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 32 istungit, kus komisjon on
menetlusse võtnud 33 auditiaruannet, samuti on toimunud eelmise
aruandeperioodi auditiaruannete jätkuarutelud. Komisjoni istungitel on osalenud
Riigikontrolli esindajad, kutsutud on olnud vastava auditi valdkonnaga seotud
ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud, vajaduse korral
on kutsutud ka ministreid ning asjassepuutuvaid eraisikuid. Üldist avalikku huvi
pakkuvate komisjoni otsuste kohta on avaldatud pressiteateid. Ülevaade
komisjoni menetluses olnud materjalidest ja nende menetlemise tulemustest on
esitatud käesoleva aruande lõpus olevas lisas.
Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud erinevate teemade
ja küsimustega, mis on jõudnud komisjoni nende kaudse või otsese seotuse tõttu
aruannetega. Avalikkusele enim huvipakkuvate valdkondade aruteludeks on
korraldatud Riigikogu liikmetele teabepäev ja viis ühisistungit. Komisjon on
pööranud erilist tähelepanu majanduse hetkeolukorra jälgimisele ning Euroopa
Liidu vahendite rakendamisele ja kasutamisele.
Olulisemad komisjonis käsitletud teemad olid järgmised:
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1. Komisjon on korduvalt arutanud oma istungitel Rahandusministeeriumi
koostatud majanduse prognoosi nii käesolevaks kui ka järgnevateks aastateks.
Komisjoni istungitel on osalenud tollane rahandusminister Ivari Padar,
Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Rahandusministeeriumi asekantsler
Ivar Sikk ja teised ministeeriumi ametnikud, kes selgitasid komisjoni liikmetele
tulude prognoosi koostamise aluseid ja laekumise hetkeseisu. Lisaks on
komisjonis arutatud riigieelarve tasakaaluga seotud küsimusi. Komisjon on
otsustanud ka edaspidi arutada vähemalt kord kvartalis koos
Rahandusministeeriumi esindajatega tulude prognoosi ja laekumise hetkeseisu.
2. Tutvunud Riigikontrolli auditiga „Riigi tegevus reformimata maaga” tõdes
komisjon, et Vabariigi Valitsus on oma 2007.–2011. aasta tegevusprogrammis
seadnud eesmärgiks võõrandada seni reformimata ja riigile mittevajalik maa
ühtsetel ja läbipaistvatel alustel hiljemalt 2011. aastaks, kavandades selleks
kulutada
682
mln
krooni.
Komisjoni
istungil
informeeris
Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, et 31. augusti 2008. aasta seisuga
(kui jätta välja Peipsi järv) on katastris registreerimata maad 584 725 hektarit,
sellest Keskkonnaministeeriumi hinnangul on määratlemata saatusega maad
218 625 hektarit. Saamaks ülevaadet, millistest maadest on võimalik
moodustada riigi maareserv ning millised maad kuuluvad veel maareformi
käigus eraomandisse andmisele või munitsipaliseerimisele, käivitas Maa-amet
nn vabade maade projekti. Selle projekti raames on kõikidel kohalikel
omavalitsustel ja kõikidel ministeeriumidel kohustus/võimalus määratleda
teadaolevate vabade maade saatus, st kaardistada oma maavajadused. Kohalikud
omavalitsused on seda teinud eelkõige selleks, et välja selgitada seni veel
reformimata maa hulgast erastamise, tagastamise, hoonestusõiguse ja
kasutusvalduse
seadmise
taotlustega
kaetud
maaüksused
ning
munitsipaalomandisse taotletavad maaüksused. Ülejäänud maad on nn vabad
maad, millele riik ega kohalikud omavalitsused ei pretendeeri.
Keskkonnaministeeriumi kantsler selgitas, et sedalaadi töö käivitus 2008. aasta
jaanuarist. Kantsleri arvates on tööd veel palju, peamiseks probleemiks on
omavalitsuste passiivsus, mis on üldjoontes tingitud rahaliste vahendite
nappusest.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks ning otsustas
sama teemat arutada ka edaspidi.
3. Komisjon edastas Riigikontrollile Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide
ettepanekud Riigikontrolli 2009. aasta auditiplaani koostamiseks ja võttis
teadmiseks informatsiooni, millises ulatuses on võimalik neid teemasid
auditiplaani lülitada.
4. Auditiaruande „Riigikontrolli aruanne riigi 2007. aasta majandusaasta
koondaruande kohta” arutelul tõdeti, et riigi raamatupidamise aastaaruanne oli
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olulises osas õige ning majandustehingud on sooritatud riigieelarve seadustega
kooskõlas.
5. Auditi „Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaudu“ arutelul osalesid lisaks Riigikontrolli esindajatele ka
Keskkonnaministeeriumi
kantsler
Rita
Annus
ning
teised
Keskkonnaministeeriumi ametnikud. Keskkonnaministeeriumi esindajad
rääkisid komisjonile, et SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ei
rahastata mitte Keskkonnaministeeriumi, vaid konkreetseid projekte ja tegemisi,
mida tuleb teha tulenevalt keskkonnastrateegiast ja keskkonna tegevuskavast
ning täites eesmärki, mille jaoks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus seaduse
mõttes ellu kutsuti. Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus väitis, et
ministeerium on koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega viimastel
aastatel oluliselt panustanud keskkonnatasudest riigieelarvesse laekuvate rahade
jaotussüsteemi läbipaistvamaks muutmisse ja valdkonna õiguslikku
korrastamisse. Lisaks on ministeerium seadnud eesmärgiks pöörata lähiaastatel
suuremat tähelepanu keskkonnaprojektide järelevalve tõhustamisele.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
6. Riigikontrolli auditiaruande „Eluruumide üürile andmine Tallinna linnas“
arutelul võtsid sõna Riigikontrolli esindajad, Tallinna Linna aselinnapea Eha
Võrk, Põhja-Tallinna Valitsuse linnaosa vanem Enno Tamm, Tallinna Kesklinna
Valitsuse linnaosa vanema asetäitja Jüri Lump ja Riigikogu liige Helle Kalda.
Komisjoni informeeriti sellest, et linnavalitsus ei ole Riigikontrolli auditiaruande
järeldustega rahul. Nende arvates tegi Riigikontroll ära küll suure töö, kuid
auditis püstitatud eesmärki, milleks oli hinnata eluruumide üürile andmise
korralduse õiguspärasust, puudutab auditi järeldustest vaid üks seitsmest.
Linnavalitsusel on jäänud mulje, et Riigikontroll ei ole teinud üldistust
valdavatest probleemidest, vaid tuginetud on pigem üksikjuhtumitele. Komisjon
võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
7. Auditi „Narva linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevuse õiguspärasus
2006. aastal“ aruteluks korraldas komisjon väljasõiduistungi. Jõhvis toimus
kohtumine Ida-Viru maavanema Riho Breiveliga. Narvas toimusid kohtumised
Narva linnapea Tarmo Tammistega, linnasekretär Ants Liimetsaga,
Rahandusameti direktori asetäitaja Jelena Golubevaga, AS Narva Bussiveod
direktori ja linnavoliniku Andrus Tammega ning Narva Linna volikogu esimehe
Mihhail Stalnuhhiniga. Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni
teadmiseks.
8. Aruande „Ülevaade Euroopa Liidu toetuse taotlemisest ja kasutamisest
valdades ja linnades” arutelul informeeris Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri
Võigemast komisjoni, et Euroopa Liidu struktuurivahendite 2004-2006 perioodi
dokumentide ettevalmistuses on saanud tööstruktuuride kaudu osaleda ka
omavalitsusliidud ja kohalikud omavalitsused. Perioodi 2007-2013 jooksul on
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aga kaasatud juba rakenduskavade ettevalmistamise protsessi algusest peale
kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Riigisiseses keskpikas
planeerimises, milleks on riigieelarve strateegia, on kohalike omavalitsuste
kaasalöömise võimalus siiski väike. Eesti Linnade Liidu direktori sõnade
kohaselt on nende ettepanek, et riigieelarve strateegia dokument peaks ette
valmistama sama moodi nagu Euroopa Liidu struktuurivahendite
strateegiadokumente. Härra Võigemasti arvates on just omafinantseerimise
võimekus seotud sellega, et riigitasandil ei suudeta üldpilti luua. Samuti rääkis ta
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõuga seotud
probleemidest. Nimelt on tema arvates käimas Eesti riigis kaks vastandlikku
protsessi. Ühe eesmärk on absorbeerida kõik Euroopa Liidu struktuurivahendite
53,3 miljardit krooni. Vastassuunaline on aga protsess, mis kas piirab kohalike
omavalitsuste laenuvõimalusi või hoiab üldise eelarve tasakaalu vajalikes
piirides. Seda peavad kohalikud omavalitsused silmas pidama kogu seitsmeaastase perioodi jooksul.
Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri täiendas, et perioodi
2007-2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite 53,3 miljardile kroonile lisandub
veel põllumajandus- ja kalandusmeede 12,5 miljardi krooni ulatuses. Lisaks
toetatakse loomemajandust, rahvatervisega seonduvat, infoühiskonna projekte ja
hoolekande asutuste infrastruktuuri. Kuid kokkuvõttes on kohalike
omavalitsuste toetuste taotlemine aktiivne sõltumata omavalitsuse suurusest.
Härra Kasuri arvates võib-olla põhjuseks, miks mõni kohalik omavalitsus pole
toetust taotlenud, see et mõni väiksem kohalik omavalitsus ei ole mahtunud
nimetatud meetme alla või on probleem seotud omavalitsuste liitumise
kokkuleppega mitte võtta uusi finantskohustusi. Samuti on see seotud
regionaalse koostööga, mida tuleks tegevdirektori arvates tugevdada.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
9. Riigikontrolli auditiaruande „Rahandusministeeriumi tegevus eelarvestamise
põhimõtete kujundamisel” arutelul osalesid Rahandusministeeriumi kantsler Tea
Varrak, Rahandusministeeriumi riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk ja
Rahandusministeeriumi eelarvestamise metoodika ja arenduse osakonna juhataja
Moonika Senkel. Auditi tegemise ajal, 2007. aasta novembris, esitas
Rahandusministeerium valitsusele arutamiseks riigi finantsjuhtimise arendamise
kontseptsiooni, mis koostati osaliselt eesmärgiga parendada finantsjuhtimist ja
eelarvestamist ning seeläbi leida lahendusi riigi finantsjuhtimise ja
eelarvestamise probleemidele. Tulenevalt nimetatud dokumendi sünnist lisandus
auditi fookusesse lisaks eelarvestamise senise praktika hindamisele ka
Rahandusministeeriumi kontseptsiooni rakendatavuse analüüs, mis edendaks
diskussiooni Riigikogus ja avalikkuses teemal, milline eelarvestamise korraldus
on praegusel arenguetapil Eestile sobilik.
Alljärgnevalt auditiaruandes välja toodud olulisemad tähelepanekud:
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• Riigikogu ei osale riigi eelarvestrateegia kujundamises, st teda ei ole
informeeritud otsustest, millele tuginedes valitsus aastaeelarve eelnõu
koostab.
• Riigikogul puudub ülevaade, kuidas mõjutavad tema tehtavad, riigi
kulutusi suurendavad üksikotsused eraldi ja tervikuna riigi
finantsseisundit pikemas perspektiivis (10–15 aasta pärast).
• Riigieelarve eelnõu juurde esitatav info ei selgita piisavalt kulutuste
otstarvet.
• Tulemuseelarvestamisele üleminek eeldab, et valitsuse ja riigiasutuste
tulemusinfo liigendamine ning eesmärgid saavutavad stabiilsuse.
• Riigieelarve tulude prognoosi ebatäpsuse tõttu on riigi eelarvestrateegia
väärtus planeerimisraamistikuna väike.
• Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus Riigikogule esitatav
valitsuse tegevusaruanne ei võimalda anda valitsuse tegevuse
tulemuslikkusele tervikhinnangut.
• Tulemuseelarvestamisele üleminekul muutuks oluliselt Riigikogu roll Riigikogu otsustaks vaid rahakulutamise eesmärgid ja põhisuunad.
• Riigikogul puudub ülevaade sellest, mil määral ja mil viisil võimaldab
üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele paremate otsuste langetamist.
Sellega töötamine nõuab raamatupidamises kasutatava arvestusloogika
tundmist ning seega kõigilt otsustajatelt senisest märksa paremat
arusaamist riigieelarve ja raamatupidamise seostest.
Selleks, et Riigikogu saaks anda oma panuse uue finantsjuhtimise ja
eelarvestamise põhimõtete kujundamisse, korraldas komisjon Riigikogu
liikmetele
ja
Riigikogu
Kantselei
ametnikele
teabepäeva,
kus
Rahandusministeeriumi esindajad tutvustasid uut finantsjuhtimise arendamise
kontseptsiooni.
10. Komisjon korraldas ühisistungi koos keskkonnakomisjoniga auditiaruande
„Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele“ arutamiseks. Kutsutud
olid Riigikontrolli esindajad ja Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus
koos teiste ministeeriumi ametnikega. Arutelul selgus, et saastetasud mõjutavad
keskkonnasaastet vähendama siis, kui saaste vähendamise eesmärki toetavad ka
õigusnormid ning kõrgemad või kõrgendatud tasumäärad. Saastetasude süsteem
oleks keskkonnakaitsemeetmete rakendamise ergutamisel senisest oluliselt
mõjusam, kui tasumäärade kehtestamisel arvestataks saastava tootmisega
kaasnevaid tegelikke keskkonnakahjusid (väliskulusid), sh erinevate saasteainete
ohtlikkust, ning parima võimaliku tehnika kasutamise võimalusi. Samuti, kui
võrdsustada saastetasumäärad saastaja poolt tekitatava keskkonnakahjuga,
suureneks saastetasude mõjusus siis, kui parandada keskkonnalubade kvaliteeti
ja rakendada seaduses ettenähtud juhtudel kõrgendatud määraga saastetasu ning
parandada järelevalvet saastamise üle.
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Keskkonnaministeeriumi arendusosakonna keskkonnaökonoomika nõunik Eva
Kraav rääkis, et nimetatud auditis vaadeldi õhu ja jäätmete ladestamise
saastetasumäärade mõju saaste vähendamisele. Õhusaastest rääkides informeeris
proua Kraav, et see on peamiselt seotud elektri ja soojuse tootmisega, mis
avaldab kõige rohkem mõju inimestele ja sellepärast on tasumäärad suhteliselt
madalad. Sama puudutab ka saastetasu asendamist. Õhusaaste vähendamise
meetmed on väga kallid ja sellepärast saastetasude asendamisega mingeid nippe
teha ei saa.
Lisaks on ministeeriumil kavas tulla välja keskkonnatasude kontseptsiooniga
aastateks 2010-2015, milles pööratakse rohkem tähelepanu jäätmete
taaskasutamisele. Kontseptsioonis on tasude määramisel seatud eesmärgiks
keskkonnaseisundi parandamine, loodusvarade ratsionaalsem ja parem
kasutamine, samas arvestatakse Euroopa Liidu ja OSCD suhtumist, kus on
rõhutatud, et majandus ja konkurentsivõime ei või langeda ja elanike heaolu ei
või halveneda.
Komisjonid võtsid aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
11.
Komisjon
on
mitmel
korral
oma
istungitele
kutsunud
Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku, Rahandusministeeriumi riigi
eelarvepoliitika asekantsleri Ivar Siku ning Rahandusministeeriumi Euroopa
Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakonnajuhataja Ando Siitame
selleks, et saada ülevaade nii 2004-2006 programmperioodi vahendite
kasutamisese kui ka 2007-2013 perioodi rakendamise hetkeolukorrast. Täpsema,
üksikasjalikuma
ja
keskendunult
2007-2013
programmperioodi
struktuurivahendite olukorrast ülevaate saamiseks korraldas komisjon
riigieelarve kontrolli komisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni,
kultuurikomisjoni, rahanduskomisjoni, majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni
ühisistungi. Ühisistungil andsid hetkeolukorrast ülevaate asjaomaste
ministeeriumide kantslerid.
Komisjon soovib seda teemat käsitleda ka edaspidi.
12. Riigikontrolli auditiaruande „Väärteotrahvide laekumisest“ jätkuarutelul
osalesid Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerid ning lisaks mitmed nende
ministeeriumide ametnikud. Arutelu põhiküsimuseks oli, kas Eesti Politsei poolt
määratud rahatrahv on mõjusaks vastuseks väärteole või mitte. Hetkeolukord
väärteotrahvide laekumise osas arutelu toimumise ajal on Ülle Madise arvates
paremaks läinud: nimelt on käesoleva aasta kümne kuuga laekunud juba 91%
trahvisummadest. Lisaks on muutunud trahvinõude aegumise aeg, mille kohaselt
rahatrahvi nõue aegub nüüd Eesti ühtse kohtupraktika alusel 18 kuuga
(Riigikohtu otsus). Seega lükati Riigikohtu poolt ümber kohtutäiturite tõlgendus,
mille kohaselt võis see aeg olla ka 30 aastat. Kas aga trahvinõude aegumise aeg
18 kuud on ikka piisav või mitte, on juba eraldi teema.
Istungil keskenduti järgmistele teemadele:
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• Trahvide määramine isikutele, kellel on eelmised trahvid veel tasumata –
karistusõiguse põhimõtete muutmise vajaduse küsimuses käis aruande
arutelu
hetkel
Riigikontrolli
ja
Justiitsministeeriumi
vahel
õigusteoreetiline vaidlus. Lisaks arvab Riigikontroll, et asenduskaristus
ehk arest ja põhikaristus ehk rahatrahv ei täida alati oma eesmärke.
• Trahvi maksmise tähtajast ja tähtajaks maksmatajäämisega seotud
lisakuludest teavitamise tõhusus – püütakse leida parimaid lahendusi,
kuidas inimesi teavitada (e-post, menetlusinfosüsteem ja teised
infotehnoloogilised lahendused).
• Trahvide sissenõudmise süsteemi tõhusus – nõuete ühte asutusse
koondamise küsimust tuleks lahendada kompleksselt, st tuleks leida
terviklahendus.
Kaalutud
on
vastava
keskuse
loomist
Rahandusministeeriumi juurde (see hõlmaks terve riigi erinevate
kohtumenetlejate nõuded). Olukorda leevendab politsei ja teiste
andmebaaside liidestamine e-toimikuga.
• Kohtutäiturite üle teostatavast järelevalvest – kohtutäiturite koja
ellukutsumine (kohtutäituri seaduse eelnõu on kooskõlastusringil).
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
13. Komisjon arutas oma istungil 2009. aasta riigieelarve muutmise seaduse
eelnõu õiguslikkust. Arutelu tulemusena edastas komisjon peale 2009. aasta
riigieelarve seaduse vastuvõtmist õiguskantslerile järelepärimise 2009. aasta
riigieelarve seaduse § 20 vastavuse kohta riigieelarve seadusele ja
põhiseadusele. Paragrahvis 20 seati piirangud eelarves olevate tuludega seotud
kulude tegemisele. Sama paragrahviga sätestati täiendav piirang kõigile
Vabariigi Valitsuse haldus- ja valitsemisaladele kulude tegemiseks.
Õiguskantsleri vastusest võis välja lugeda, et nimetatud seaduse § 20 vastab
sisuliselt riigieelarve seadusele ja põhiseadusele.
Komisjon edastas antud informatsiooni fraktsioonidele.
14. Riigikontrolli auditiaruande „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel” arutelul selgus, et
Ühtekuuluvusfondist perioodil 2004–2006 rahastatud transpordiprojektide
juhtimine on olnud puudulik. Kuigi teiste uute liikmesriikidega võrreldes on
Eesti toetusraha kasutamisega keskpäraselt hakkama saanud, pole Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium paljudel juhtudel suutnud tagada projektide
tähtaegset, kavandatud mahus ja eelarvega elluviimist. Probleemid projektide
ettevalmistamisel ja teostamisel on tingitud peamiselt ministeeriumi ja toetuse
taotlejate vähesest haldussuutlikkusest. Selleks, et saada ministeeriumi
hetkeolukorrast ülevaadet, kutsus komisjon oma istungile Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Eero Pärgmäe ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi investeeringute talituse juhataja
Julia Bergsteini.
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Perioodi 2004 – 2006 (tsentraliseeritud juhtimine) võimalikud probleemsed
projektid:
• Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitamine (EL toetus 211,55 mln kr) – arutelu ajal
nähti selle projekti puhul suurt riski, sest kui ei suudeta enne märtsi kuud
ehituslepingut sõlmida, siis jäävad tõenäoliselt vahendid kasutamata.
• Muuga sadama idaosa laiendamine (EL toetus 361,29 mln kr) –
projektifookus on muudetud. Probleemid võivad tekkida peale esimest
septembrit, kui selleks ajaks ei ole vahendid laekunud.
Perioodil 2007 – 2013 (detsentraliseeritud juhtimine) on käivitumas alljärgnevad
projektid:
• Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine.
• Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine.
• Elektriraudtee uue veeremi soetamine – Taotlus Euroopa Komisjonis.
Projekt käivitub 2009.
• Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele – Peale veeremi soetamise
taotluse heakskiitmist alustatakse platvormide ehitamisega. Projekt
käivitub 2009.
• Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine – Seotud,
kas elektriveerem või diiselveerem. Projekt käivitub 2009.
• Rail Baltica Tallinna–Tartu lõigu rekonstrueerimine – 2008 rööbaste
hange tehtud. Projekt käivitub 2009.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on 2010. aasta lõpuks
planeeritud väljamakseid ca 900 miljonit krooni. Asekantsleri Eero Pärgmäe
sõnade kohaselt probleeme väljamaksete osas ei teki. Komisjon võttis aruande ja
sellekohase informatsiooni teadmiseks ja edaspidiseks jälgimiseks.
15. Riigikontrolli auditi „Ehitushangete korraldus valdades ja linnades” arutelust
võtsid osa Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Siseministeeriumi
planeeringuteosakonna nõunik Merje Muiso ja Rae vallavanem Raivo Uukkivi.
Arutelul selgus, et enamikul juhtudel on vallad ja linnad ehitustööde tellimiseks
riigihanked korraldanud, kuid ei ole osanud avalikes huvides täies ulatuses ära
kasutada kõiki olemasolevaid konkurentsitingimusi. Selle peamiseks põhjuseks
on õiguskeskkonna keerukus riigihangete alal ning kohalike omavalitsuste
vähene võimekus sellega toime tulla. Riigikontrolli poolt pakutud lahendused
olid:
• Osta riigihanke korraldamise teenust.
• Teha valdade/linnade vahel koostööd.
• Ühendada olemasolev kompetentsus valdade/linnade üleselt (näiteks
maakonna tasandile).
Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri märkis, et tänane
õigusruum ei toeta koostööd valdade/linnade vahel, sest riigihanke seadus on
suurlinna keskne ja väikeste omavalitsuste jaoks sobimatu. Samas, lihtsustamaks
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kohalike omavalitsuste tööd riigihangete korraldamisel, on loodud erinevaid
äriühinguid, kes pakuvad riigihanke korraldamise teenust.
Rae vallavanem Raivo Uukkivi oli seisukohal, et riigihanke seaduse mõte on
saada soodsam pakkumine ning hind peab jääma oluliseks kriteeriumiks. Pigem
võiks ära hoida need vaidlused, mis täna on väga aktuaalsed.
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast nägi ühe võimalusena, mis
lihtsustaks ühishankeid, moodustada sihtasutus või äriühing kahe omavalitsuse
peale.
Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli sõnas kokkuvõtteks, et riigihangete teema
on palju laiem ja Riigikontroll ei piirdu riigihangete käsitlemisel ainult
käesoleva auditiga. 2009. aasta tööplaanis on Riigikontrollil juba planeeritud
järgmine riigihankeid puudutav audit „Riigihangete korraldamine valla ja linna
asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes“.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
16. Riigikontrolli auditi „Ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja
nende puudumise põhjustest” arutelust võtsid osa Eesti Linnade Liidu
tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
Ott Kasuri, Siseministeeriumi planeeringuteosakonna nõunik Merje Muiso ja
Rae vallavanem Raivo Uukkivi. Auditiaruandest võis lugeda, et seadusest
tulenevalt oli vaja kohalikes omavalitsustes üldplaneering kehtestada linnadel
hiljemalt 01.01.2006 ja valdadel 01.07.2007. Kuid kogu territooriumit hõlmavat
üldplaneeringut ei olnud 1.01.2008 seisuga kehtestanud 81 valda ja 7 linna.
Rae vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et üldplaneeringu venimine on tingitud
enamjaolt seaduse muudatustest, mille ajal protsess aeglustub. Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri märkis, et üldplaneeringute
valmimist on takistanud kooskõlastuste (näiteks teetrasside, maanteede,
raudteede paiknemise kohta) saamise raskused. Hetkel puudub ka elektrooniline
aluskaart,
mille
peale
üldplaneeringud
teha.
Siseministeeriumi
planeeringuteosakonna nõunik Merje Muiso lisas täiendavalt, et plaanis on
planeerimisseaduse muudatused, kus on märgitud kes, millal ja kuidas võivad
planeeringuid teha. Samuti sisaldab seaduse muudatus ettepanekut, et nii
algatatud kui ka kehtestatud planeeringutest peab teada andma valla kodulehel.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
17. Kuulamaks Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaiu informatsiooni
Kontrollikoja aastaaruandest 2007. eelarveaasta kohta korraldas komisjon
ühisistungi koos rahanduskomisjoniga. Kersti Kaljulaid informeeris komisjoni
sellest, et Kontrollikoja hinnangul annavad Euroopa ühenduste 2007. aasta
raamatupidamisaruanded kõigis olulistes küsimustes tõepärase pildi Euroopa
Liidu finantsolukorra ja tulemuste kohta. 2006. aastal esinenud puudused, mis
andsid alust märkustega arvamuseks, on likvideeritud. Kui Kontrollikoja
auditijäreldus on positiivne Euroopa Liidu tulude, administreerimiskulude ja
finantstegevuse kohta, siis enamiku kulugruppide kohta on auditijäreldus
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negatiivne. Kersti Kaljulaid märkis, et paljude vigade põhjus on reeglite
keerukus.
Olulisemad
tähelepanekud:
Kontrollikoda
leidis,
et
põllumajandustootjatele antavate asjaomaste maaelu arendamise nõuete
järgimise tagamiseks läbiviidavad kontrollid olid puudulikud; välisabi,
arengukoostöö ja laienemise poliitikavaldkondade rühma kulude käsitlemisel
esineb märkimisväärseid vigu; tulude arvestuses olulisi puudusi ei esine ning
vastavad järelevalve- ja kontrollisüsteemid hinnati mõjusateks.
Olulised soovitused:
• Sisekontrollisüsteem peaks keskenduma suurematele vigadele
riskantseimates eelarve piirkondades.
• Euroopa Liidu Nõukogul ja Parlamendil tuleks kokku leppida talutav
veamäär valdkonniti. Rakendusskeemid, kus talutavat veamäära ei ole
võimalik saavutada, tuleks ümber kujundada.
• Euroopa Komisjon peab vastutama eelarve täitmise eest. Ka nende kulude
osas, mille vahetu rakendamine on antud liikmesriikidele (liikmesriigid on
esitanud nõutud deklaratsioonid, kuid sisu on ebaühtlane ja informatsioon
erinev).
• Euroopa Komisjon peaks lõpule viima tegevuskava asjakohase meetmete
järelkontrolli, sealhulgas sissenõudmissüsteemide kohta.
Lisaks informeeris Kersti Kaljulaid, et kõnealuse aastaaruande raames Eestisse
kontrollkäike ette ei võetud. 2008. aasta jooksul (2008. aasta aruande tarbeks)
Eestis läbiviidud audit lubab muu hulgas oodata, et vähemalt põllumajanduse
osas on meie suhtes tehtavad järeldused 2006. aastast märksa positiivsemad.
Komisjonid võtsid informatsiooni teadmiseks.
18. Auditiaruande „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel“ arutelul
osalesid Riigikontrolli esindajad, Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants
Noot, Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna toidujärelevalve
büroo juhataja Külli Rae ning Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel.
Arutelul selgus, et põllumajandusliku tootmise ja toidu töötlemise lahutamatuks
osaks on saanud kemikaalide kasutamine. Paratamatult jääb osa kahjulikest
ainetest toitu ja võib ohustada inimese tervist. Kuid käitleja
enesekontrollisüsteem peab kindlustama selle, et müüdav toit oleks inimestele
ohutu ega sisaldaks kahjulikke aineid üle lubatud piirmäära.
Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel informeeris komisjoni, et Eesti
tootjate üle tehtud järelevalve käigus ei ole viimase kolme aasta jooksul
tuvastatud ühtegi piirnormi ületust, mis muu hulgas loob head eeldused
tegutsemiseks välisturgudel. Kuna Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ning
seadusest tulenevalt on vastutus toidu ohutuse eest toidu käitlejal, ei peaks Eesti
riik sellekohaseid proove tegema teistest liikmesriikidest tulnud toodete suhtes.
Küll aga teostab riik järelevalvet selle kohustuse täitmise üle.
Kokkuvõttes tõdeti, et elanikkonda tuleks julgustada tarbima kodumaiseid
toiduaineid, kuna nendega kaasnevad riskid on väiksemad. Lisaks tuleks
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võimaldada tarbijal saada kemikaalide kohta täiendavat, selget ja igakülgset
infot. Komisjon otsustas selle teema juurde tagasi tulla. Samuti soovitas
komisjon Põllumajandusministeeriumil muuta toiduainete tootmisel ja
käitlemisel kasutatavate kemikaalide alast teavet tarbijale paremini
kättesaadavaks.
19. Riigikontrolli arvamuse arutelul digitaaldokumentide halduse ja säilimise
korraldusest riigihalduses osalesid Riigikontrolli esindajad, Riigikantselei
dokumendihalduse osakonna juhataja Kädi Riismaa ja e-GA (e-Governance
Academy) uurimisrühma esindaja Arvo Ott. Riigikontrolli auditijuht Urmet Lee
tegi komisjoni liikmetele lühiülevaate arvamusest e-GA poolt koostatud uuringu
kohta, mis käsitleb digitaalse dokumendihalduse korraldust riigihalduses. Ta
informeeris, et digitaaldokumentide halduse ja säilitamise alaste arenduste
edukus on Eesti riigihalduse kvaliteedi tõstmisel võtmetähtsusega. Paberivaba
asjaajamine on eeldus ja vahend, mille abil saab oluliselt parandada riigi
haldussuutlikkust, riigihalduse säästlikkust, avalike teenuste kvaliteeti ja
kättesaadavust. Esimese sammuna näeb Riigikontroll digitaaldokumentide
halduse ja säilitamise valdkonna eest vastutaja määramist. Praegu vastutab
digitaaldokumentide halduse ja säilitamise alaste arenduste eest Riigikantselei,
kuid tulevikus võiks see kuuluda regionaalministri vastutusalasse. Selleks
peavad riigisekretär ja regionaalminister ette valmistama Vabariigi Valitsuse
seaduse muutmise seaduse.
Riigikantselei dokumendihalduse osakonna juhataja Kädi Riismaa rääkis
komisjonile, et Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt
viiakse dokumendihalduse osakond üle regionaalministri vastutusvaldkonda,
kuid Rahvusarhiiv jääb endiselt Riigikantselei alluvusse, seega on oodata
valdkonna lahutamist.
Komisjoni liige Tarmo Mänd oli seisukohal, et digitaaldokumentide halduse ja
säilitamise valdkond on Riigikantselei vastutusvaldkond, mitte ühe valitsemisala
ministri pädevus. Tema arvates on Riigikantseleil võimekus ja suur kogemus.
Seega ei pea ta valdkonna jagamist otstarbekaks.
Kokkuvõttes ei nõustunud komisjon seisukohaga, et valdkonna eest vastutajaks
tuleks määrata regionaalminister.
Komisjon otsustas pidada õigeks jätta digitaaldokumentide haldamise ja
säilitamise eest vastutaja muutmata. Riigikantselei on praegu digitaalse
dokumendihalduse ja säilitamise valdkonna eest vastutaja ja komisjoni
hinnangul peaks jääma selleks ka edaspidi. Samuti toetas komisjon valdkonna
senisest tõhusamat arendamist ning soovitas Vabariigi Valitsusel tagada selleks
vajalikud vahendid. Komisjon peab paberivabale asjaajamisele üleminekut
oluliseks ning edastas riigisekretärile komisjoni seisukohti tutvustava kirja.
20. Riigikontrolör Mihkel Oviir märkis kohalike omavalitsusi käsitleval
komisjoni istungil, et tänaseks on Riigikontroll auditeerinud kohalikke
omavalitsusi üle kolme aasta ja on jätkuvalt seisukohal, et 2/3 omavalitsustest ei
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tule neile seadusega pandud ülesannetega toime. Riigikontrolör möönis, et
olukorra parandamiseks tuleks kiiremas korras läbi viia haldusreform.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
21. Komisjoni eelmisel aruandeperioodil arutlusel olnud auditi „Väärtuslike
metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel” jätkuarutelule kutsuti
Riigikontrolli esindajatele lisaks Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus,
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Kadri Möller ja
Keskkonnaministeeriumi
nõunik
Hanno
Zingel.
Auditis
vaadeldi
Keskkonnaministeeriumi tegevust aastatel 2000–2007 seoses Natura 2000
võrgustiku moodustamise ja nende alade kaitse korraldamisega.
Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus nõustus auditis väljatoodud
tähelepanekutega ning tutvustas ministeeriumis juba rakendatud meetmeid
selleks, et saavutada Eestis Natura võrgustiku alade selline kaetus, mis rahuldaks
Euroopa Komisjoni poolt seatud nõudeid. Rita Annus möönis, et olemas on
täpne ülevaade, mida Euroopa Komisjon meie metsavõrgustikust arvab, milline
on kaitsealuste liikide seisund ja mis on puudused. Eesti tegevust looduslike
elupaikade soodsa seisundi säilitamisel hindab Euroopa Komisjon 2013. aastal.
Komisjon võttis olukorra ülevaate teadmiseks.
22. Riigikontrolli auditiaruandest „Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle
piiramine valdades ja linnades” selgus, et omavalitsustes ei ole avalik teave alati
kättesaadav ning inimesega seotud delikaatsed andmed ei ole
omavalitsusasutuses piisavalt kaitstud. Aruandes on välja toodud, et nii teabe
kättesaadavaks tegemine kui ka teabe kaitsmine on valdkonnad, mille korraldus
on omavalitsuses tavapäraselt valla- või linnasekretäri vastutusalas. Puudused
nendes valdkondades on käsitletavad ka puudustena valla- või linnasekretäri
töös, kelle kvalifikatsioonile kehtivad kõrged nõuded. Seaduse kohaselt peab
valla- või linnasekretäril olema juristi kvalifikatsioon või kutsetunnistus
vastavuse kohta seaduse alusel kehtestatud kutsenõuetele. Sellekohaseid
tunnistusi annab välja ja nende nõuetele vastavust kontrollib Vabariigi Valitsuse
moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjon, mida juhib
regionaalminister. Auditi läbiviimisel selgus, et regionaalministri büroos puudub
hetkel toimiv kutsekomisjon. Riigieelarve kontrolli komisjon ühines
Riigikontrolli arvamusega, et valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tööd on
vaja parandada. Komisjoni otsuse kohaselt saadeti regionaalministrile kiri,
milles palutakse andmeid ja ülevaadet valla- või linnasekretäride erialase
kõrghariduse, kutsetunnistuse väljastamise, vanuselise koosseisu ja staaži kohta.
Lisaks soovis komisjon saada regionaalministri seisukohta valla- või
linnasekretäride edaspidise tulemusliku atesteerimise võimalustest. Juhul kui
regionaalminister vajalikud andmed komisjonile edastab, arutatakse seda teemat
komisjonis edasi.
23. Riigikontrolli auditi „Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena
kättesaadavuse ja säilimise tagamine” arutelu tulemusena korraldati ühisistung
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kultuurikomisjoniga. Kutsutud olid Kultuuriministeeriumi asekantsler
Anton Pärn ja teised ministeeriumi ametnikud. Kultuuriministeeriumi esindajad
informeerisid komisjone, et arengukava elluviimine on alles töös, selle
lõpptähtaeg on 31.12.2010, seega ministeeriumi arvates käesolev audit ennast
sellisel kujul ei õigusta.
Ühisistungil võeti arutlusele ka sundeksemplari seaduse muutmise vajaduse
küsimus, mis tulenes eelmise aruandeperioodi auditis „Teadus- ja
arhiivraamatukogude
komplekteerimine“ väljatoodud
tähelepanekutest.
Kultuuriministeeriumi esindajad pidasid vajalikuks kehtiva seaduse
läbivaatamist. Asekantsler Anton Pärn lubas, et veel selle aasta lõpuks
edastatakse Riigikokku menetlemiseks sundeksemplari seaduse muutmise
seaduse eelnõu.
Komisjonid võtsid informatsiooni teadmiseks.

Riigieelarve kontrolli komisjon kavatseb ka tulevikus kontrolliaruannete
analüüsimise läbi aidata riigi kõrgeimal kontrolliasutusel tagada kontroll
riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa,
mõjusa ja õiguspärase kasutamise üle ning olulistes küsimustes informeerida
parlamenti ja avalikkust. Tulenevalt ebastabiilsest majanduslikust olukorrast nii
riigi sisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil kavatseb komisjon tuleval
aruandeperioodil senisest suuremat rõhku asetada riigi majandusliku olukorra
jälgimisele, sealhulgas ka Euroopa Liidu välisvahendite kasutamisele.
Toomas Varek
Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees
16. juuni 2009

Lisa:

1. Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud
kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest.
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Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest
september 2008 - juuni 2009
Nr

1

2

Kontrolliaruanne

Väärteotrahvide laekumisest
nr OSII-2-1.4/08/24

Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000
võrgustiku aladel
nr OSIV-2-1.4/08/29

Esitamise
aeg

Arutelu
aeg

Arutelu tulemus

05.05.08

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Siseministeeriumi kantsleri Märt Krafti,
Justiitsministeeriumi kantsleri Margus Sarapuu,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
transpordi asekantsleri Eero Pärgmäe ning teised
2.06.2008 ministeeriumide ametnikud, otsustas komisjon võtta
1.12.2008 aruanne ja sellekohane informatsioon teadmiseks.

28.05.08

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse ja teised
9.06.2008 ministeeriumi esindajad, otsustas komisjon võtta
6.04.2009 aruanne ja sellkohane informatsioon teadmiseks.

14

3

Narva linna sisekontrollisüsteem ja
majandustegevus 2006. aastal
nr.OSV-2-1.4/08/21

Tutvunud Riigikontrolli aruandega, korraldas komisjon
väljasõiduistungi Ida-Virumaale. Jõhvis toimus
kohtumine Ida-Viru maavanema Riho Breiveliga.
Narvas toimusid kohtumised Narva linnapea Tarmo
Tammistega, linnasekretär Ants Liimetsaga,
Rahandusameti direktori asetäitaja Jelena Golubevaga,
AS Narva Bussiveod direktori ja linnavolikiku Andrus
Tammega ning Narva Linna volikogu esimehe Mihhail
16.- Stalnuhhiniga. Komisjon võttis aruande ja sellekohase
05.05.2008 17.10.2008 informatsiooni teadmiseks.

4

Tartu Ülikooli tegevus varade haldamisel
nr OSIII-2-1.4/08/27

30.05.2008 15.12.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

5

Ehitushangete korraldus valdades ja linnades
nr OSV-2-1.4/08/28-2

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri,
Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku
Merje Muiso ja Rae vallavanema Raivo Uukkivi,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
02.06.2008 16.02.2009 informatsioon teadmiseks.

6

Õiguskantsleri Kantselei 2007. aasta
majandusaasta aruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/08/32

03.06.2008
15

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

7

Riigikohtu 2007. aasta majandusaasta aruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/08/35

03.06.2008

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

8

Vabariigi Presidendi Kantselei 2007. aasta
majandusaasta aruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/08/33

03.06.2008

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

9

Keskkonnaprojektide rahastamine SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudunr
OSIV-2-1.4/08/38-2

13.06.2008 22.09.2008

10

Riigi tegevus reformimata maaga
nr OSIV-2-1.4/08/39

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse, otsustas
13.06.2008 15.09.2008 komisjon antud teemat arutada ka edaspidi.

11

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri,
Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku
Ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja
Merje Muiso ja Rae vallavanema Raivo Uukkivi,
nende puudumise põhjustest
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
nr OSV-2-1.4/08/46
20.06.2008 16.02.2009 informatsioon teadmiseks.

12

Riigikogu Kantselei 2007. aasta majandusaasta
aruanne ja tehingute seaduslikkus
Nr.OSI-2-1.4/08/42

20.06.2008

16

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

13

14

15

16

Kõrghariduse riiklik koolitustellimus
nr OSIII-2-1.4/08/44

20.06.2008

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuniku Heli Aru,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
6.10.2008 informatsioon teadmiseks.

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
transpordi asekantsleri Eero Pärgmäe ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi
investeeringute talituse juhataja Julia Bergsteini,
15.12.2008 otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
09.07.2008 26.01.2009 informatsioon teadmiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel
nr OSIV-2-1.4/08/49
Justiitsministeeriumi 2007. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr OSII-2-1.4/08/56
22.07.2008

Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja
linnades
nr OSV-2-1.4/08/57

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri ja
Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja
regionaalhalduse osakonna nõuniku Kaie Maasingu,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
23.07.2008 23.03.2009 informatsioon teadmiseks.

17

17

Sotsiaalministeeriumi 2007. aasta
raamatupidamise aastaaruande audit riigi
koondaruandele hinnangu andmiseks
nr OSIII-2-1.4/08/58

24.07.2008

18

Riigieelarvest erivajadustega inimeste
rehabiliteerimiseks teenuste osutamine
(järelaudit)
nr OSIII-2-1.4/08/59

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Sotsiaalministeeriumi kantsleri Riho Tapferi ja teised
Sotsiaalministeeriumi ametnikud, otsustas komisjon
25.07.2008 17.11.2008 võtta aruanne ja sellkohane informatsioon teadmiseks.

19

Põllumajandusministeeriumi 2007. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse audit riigi
koondaruandele hinnangu andmiseks
nr OSIV-2-1.4/08/60

28.07.2008

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

20

Rahandusministeeriumi 2007. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/08/63
06.08.2008

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

21

Ülevaade Euroopa Liidu toetuse taotlemisest ja
kasutamisest valdades ja linnades
nr OSV-2-1.4/08/64

8.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
08.08.2008 20.10.2008 informatsioon teadmiseks.

18

Eesti valmisolek terroriaktist tingitud
hädaolukorraks
nr OSII-2-1.4/08/66

26.08.2008

23

Eluruumide üürile andmine Tallinna linnas
nr OSV-2-1.4/08/67

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Tallinna Linna aselinnapea Eha Võrgu, Põhja-Tallinna
Valitsuse linnaosa vanema Enno Tamme ja Tallinna
Kesklinna Valitsuse linnaosa vanema asetäitja Jüri
Lumpi, otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
28.08.2008 13.10.2008 informatsioon teadmiseks.

24

Riigikontrolli aruanne riigi 2007. aasta
majandusaasta koondaruande kohta
nr OSI-2-1.4/08/68

29.08.2008 22.09.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

25

Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine
tervishoiuasutustes
nr OSIII-2-1.4/08/70

05.09.2008

26

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2007.
aasta raamatupidamise aastaaruande kohta
nr OSII-2-1.4/08/71
26.09.2008 13.10.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

22

27

Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute
kujundamiseks
nr OSIII-2-1.4/08/72

30.09.2008

19

9.02.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

3.11.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

Ühisistungil sotsiaalkomisjoniga tutvuti Riigikontrolli
aruandega ja kuulati ära Sotsiaalministeeriumi kantsler
Riho Tapfer. Komisjonid võtsid informatsiooni
8.12.2008 teadmiseks.

Saastetasude mõju keskkonnasaaste
vähendamisele
nr OSIV-2-1.4/08/74

Ühisistungil keskkonnakomisjoniga tutvuti
Riigikontrolli aruandega ja kuulati ära
Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ja teised
ministeeriumi esindajad. Komisjonid võtsid
07.10.2008 11.11.2008 informatsiooni teadmiseks.

29

Rahandusministeeriumi tegevus eelarvestamise
põhimõtete kujundamisel
nr OSI-2-1.4/08/75

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku ja teised
ministeeriumi ametnikud, korraldas komisjon Riigikogu
liikmetele ja Riigikogu Kantselei ametnikele
teabepäeva, kus Rahandusministeeriumi esindajad
tutvustasid uut finantsjuhtimise arendamise
10.11.2008 kontseptsiooni. Komisjonid võtsid informatsiooni
15.10.2008 11.12.2008 teadmiseks.

30

Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete
kaitsel riiklikes andmekogudes
nr OSII-2-1.4/08/77

26.11.2009

28

20

9.02.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

31

32

Arvamus digitaaldokumentide halduse ja
säilimise korraldusest riigihalduses
nr 1-8/08/73

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Riigikantselei dokumendihalduse osakonna juhataja
Kädi Riismaa, otsustas komisjon pidada õigeks jätta
digitaaldokumentide haldamise ja säilitamise eest
vastutaja. Riigikantselei on praegu digitaalse
dokumendihalduse ja säilitamise valdkonna eest
vastutaja ja komisjoni hinnangul peaks jääma selleks ka
edaspidi. Samuti toetab komisjon valdkonna senisest
tõhusamat arendamist ning soovitab Vabariigi
Valitsusel tagada selleks vajalikud vahendid.
Riigieelarve kontrolli komisjon peab paberivaba
asjaajamisele üleminekut oluliseks ja edastas
16.01.2009 16.03.2009 riigisekretärile komisjoni seisukohti tutvustava kirja.

Seadusest tulenevate järelvalvefunktsioonide
täitmine valdades ja linnades
nr KOV -2-1.4/09/1

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri ja
Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja
regionaalhalduse osakonna nõuniku Kaie Maasingu,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
22.01.2009 23.03.2009 informatsioon teadmiseks.

21

33

34

35

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Põllumajandusministeeriumi kantsleri Ants Nooda ja
teised ministeeriumi esindajad, otsustas komisjon selle
teema juurde tagasi tulla. Samuti soovitas komisjon
Põllumajandusministeeriumil muuta toiduainete
tootmisel ja käitlemisel kasutatavate kemikaalide alast
9.03.2009 teavet tarbijale paremini kättesaadavaks.

Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel
nr TAO -2-1.4/09/2

05.02.2009

Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle
piiramine valdades ja linnades
nr KOV-2-1.4/09/8

Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas komisjon
saata regionaalministrile kirja, milles palutakse andmeid
ja ülevaadet valla- või linnasekretäride erialase
kõrghariduse, kutsetunnistuse väljastamise, vanuselise
koosseisu ja staaži kohta. Lisaks soovib komisjon saada
regionaalministri seisukohta valla- või linnasekretäride
edaspidise tulemusliku atesteerimise võimalustest.
26.03.2009 20.04.2009 Komisjon otsustas seda teemat arutada ka edaspidi.

Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena
kättesaadavuse säilimise tagamine
nr TAO-2-1.4/09/12

Ühisistungil kultuurikomisjoniga tutvuti Riigikontrolli
aruandega ja kuulati ära Kultuuriministeeriumi
4.05.2009 asekantsler Anton Pärn. Komisjonid otsustasid võtta
17.04.2009 18.05.2009 informatsioon teadmiseks.

22

08.05.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse ja
Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas
Kevvai ning teised ministeeriumide esindajad, otsustas
8.06.2009 komisjon seda teemat arutada ka edaspidi.

37

Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik
korraldamine
nr TAO-2-1.4/09/16

15.05.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annusening
teised ministeeriumi esindajad, otsustas komisjon võtta
1.06.2009 aruanne ja sellkohane informatsioon teadmiseks.

38

Riigikohtu 2008. aasta majandusaasta aruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/24

29.05.2009

8.06.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

29.05.2009

8.06.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

29.05.2009

8.06.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

29.05.2009

8.06.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

36

Kalanduse järelevalve Läänemerel
nr TAO-2-1.4/09/14

40

Vabariigi Presidendi Kantselei 2008. aasta
majandusaasta aruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/25
Õiguskantsleri Kantselei 2008. aasta
majandusaasta aruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/26

41

Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta
aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/27

39

23

24

